
NOSIES ASPIRATORIUS
su baterijomis

�  Atsparus vandeniui, galima plauti

�  Tylus

�  Lengvai plaunama gleivių surinkimo talpykla

�  Ergonominis dizainas leidžia
      patogiai laikyti ir kontroliuoti

�  Statomas vertikaliai

�  2 dydžių antgaliai

�  Veikia su 2 AA tipo baterijomis
      (komlekte nėra elementų)

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1639 1 2 3 4

PASKIRTIS: greitai ir švelniai šalina gleives esant 
viršutinių kvėpavimo takų uždegimui

 ĮSPĖJIMAI Į KOMPLEKTĄ ĮEINA:

SUDEDAMŲJŲ DALIŲ APRAŠYMAS

 ĮSPĖJIMAS DĖL BATERIJŲ

Prieš pradedant naudoti prietaisą prašome perskaityti naudojimo instrukciją. Išsaugo-
kite šią naudojimo instrukciją.
1. Neleisti vaikams žaisti su šiuo prietaisu, nes tai nėra žaislas. Saugoti prietaisą vai-

kams nepasiekiamoje vietoje, kad būtų išvengta smulkių detalių ir dalių prarijimo 
rizikos.

2. Šis prietaisas skirtas užgultai nosiai valyti, nenaudoti jo vaikų burnai arba ausims.
3. Prieš naudojant išplauti prietaisą, jeigu sukauptos gleivės viršija ant talpyklos 

nurodytą maksimaliai leistiną ribą (maždaug 4 ml). Visada valykite ir džiovinkite 
prietaisą prieš ir po kiekvieno naudojimo. Žiūrėti skyrių „Valymo rekomendacijos“.

4. Nekišti silikoninio antgalio per giliai į šnervę.
5. Nenaudoti prietaiso ilgą laiką kūdikiams. Pakanka kelių sekundžių.
6. Nenaudoti šio prietaiso, jeigu yra žaizdų, uždegimo simptomų arba kraujuoja nosis.
7. Šis prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui.
8. Silikoninis antgalis nuimamas.
9. Neleidžiama prietaiso modifikuoti, nemėginti išardyti prietaiso, nesilaikant šioje 

naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
10. Keisti baterijas, kai traukos jėga silpnėja naudojimo metu.
11. Darbo ciklas: 30 sekundžių įjungta/2 minutės išjungta.
12. Prietaiso numatyta naudojimo trukmė yra treji metai normaliomis naudojimo 

sąlygomis.
13. Numatomas prietaiso naudojimo laikas yra treji metai, naudojant įprastomis 

sąlygomis.

1. Naudoti tik šarmines baterijas.
2. Rekomenduojama naudoti tokias pat arba ekvivalentines baterijas.
3. Nenaudoti kartu šarminių, standartinių (anglies-cinko) arba pakartotinai įkrau-

namų (nykėlio-kadmio) baterijų.
4. Nenaudoti senų ir naujų baterijų kartu.
5. Baterijas dėti atsižvelgiant į polius.
6. Tuščias baterijas būtina išimti iš prietaiso.
7. Prieš dedant baterijas įsitikinti, kad visi kontaktuojantys 

paviršiai yra švarūs.
8. Išimti baterijas, jeigu prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką; 

baterijas lengva išimti.
9. Išimkite baterijas jei neplanuojate prietaiso naudoti ilgą laiką. Jas patogiai išimsite 

per akumuliatoriaus skyriaus skyles.

Pagrindinis korpusas; Viena naudojimo instrukcija;

Dviejų skirtingų dydžių 
silikoniniai antgaliai 
(suaugusiesiems ir 
vaikams);

Du atsarginiai 
silikoniniai žiedai

Silikoninis antgalis suaugusiesiems

Silikoninis antgalis 
vaikams

Gleivių surinkimo talpykla

Silikoninis žiedas

Kaklelis

Mygtukas Viršutinė dalis

Apatinė dalis

Nuorodos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinė emisija

Emisija Atitiktis Elektromagnetinė aplinka – nurodymai

RF emissions CISPR 11 Pirma grupė ME8202X naudoja RF energiją tik vidinei veiklai. Be 
to, RF emisija yra labai maža ir mažai tikėtina, kad ji 
gali veikti šalia esančius prietaisus.

RF emissions CISPR 11 B klasė ME8202X skirtas naudoti visose įstaigose, taip pat 
skirtas naudoti namuose, taip pat įstaigose, kurios 
tiesiogiai sujungtos su viešai naudojamų žemo 
voltažo elektros tinklu, per kurį tiekiama elektra 
namams.

Darnioji emisija 
IEC 61000-3-2

Netaikoma

Voltų keitimas / keitimo 
emisija IEC 61000-3-3

Netaikoma

Nuorodos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis imunitetas

ME8202X skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje.
ME8202X pirkėjas arba naudotojas turi užtikrinti naudojimą atitinkančią aplinką.

Imuniteto 
bandymai

EN 60601 
bandymų lygis

Atitiktis 
(lygis)

Elektromagnetinė aplinka – 
nuorodos

Elektrostatinė 
iškrova (ESD) 
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakte
±8 kV ore

±6 kV 
kontakte
±8 kV ore

Grindys turi būti medinės, betoninės 
arba klotos keraminėmis plytelėmis. 
Jeigu grindys klotos sintetine danga, 
santykinė drėgmė turi siekti bent 
30%.

Elektros jungtis /
sprogumas 
IEC 61000-4-4

±2 kV maitinimo linijose Netaikoma Netaikoma

Tiekimas 
IEC 61000-4-5

±1 kV linija (-os) prie 
linijos
±2 kV linija (-os) prie 
žemės

Netaikoma Netaikoma

Įtampos 
sumažėjimas, 
trumpos 
pertraukos ir 
įtampos kaita 
elektros tiekimo 
linijose 
IEC 61000-4-11

<5% Uт (>95% 
sumažėjimas Uт) 0,5 ciklo
40% Uт (60% sumažėjimas 
Uт) 5 ciklams
70% Uт (30% sumažėjimas 
Uт) 25 ciklams
<5% Uт (>95 % 
sumažėjimas Uт) 5 s

Netaikoma Netaikoma

Galios dažnis 
(50/60 Hz) 
magnetinis laukas 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Jeigu yra vaizdo sutrikimų gali prireik-
ti ME8202X perkelti vaizdo skaisčio 
stiprintuvą toliau nuo galios dažnio 
magnetinio lauko šaltinių. Magnetinį 
lauką būtina nustatyti numatomoje 
naudojimo vietoje, kad būtų užtikrin-
ta, jog jis būtų pakankamai žemas.

Nuorodos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis imunitetas

ME8202X skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje.
ME8202X pirkėjas arba naudotojas turi užtikrinti naudojimą atitinkančią aplinką.

Imuniteto 
bandymai

EN 60601 
bandymų lygis

Atitiktis 
(lygis)

Elektromagnetinė aplinka – 
nuorodos

Valdiklis RF IEC 
61000-4-6

Siųstuvas RF IEC 
61000-4-3

3 Vrms
150 kHz iki 80 MHz

3 V/m
80 MHz iki 2,5 GHz

Netaikoma

3 V/m

Portatyvinius ir mobiliuosius RF komu-
nikacijų prietaisus naudoja ne arčiau už 
nurodytą atstumą nuo 
ME8202X prietaiso, taip pat laidų; 
skaičiavimai atlikti priimant siųstuvo 
dažnį.

Rekomenduojamas atstumas

d = 1.2 √P

d = 1.2 √P   80 MHz to 800 MHz

d = 2.3 √P   800 MHz to 2.5 GHz

Kur P – tai siųstuvo didžiausia išvesties 
galia vatais (W) pagal siųstuvo gamin-
tojo specifikacijas ir d – rekomenduoja-
mas atstumas metrais (m).
Lauko jėga nuo mišrių RF siųstuvų, taip 
tai nustatyta elektromagnetinių vietų 
tyrime, turi būti mažiau už atitikties lygį 
kiekviename dažnio diapazone.
Elektromagnetiniai trukdžiai gali 
įvykti esant arti nuo prietaisų, kurie 
paženklinti tokiais ženklais

Pirma pastaba: 80 MHz ir 800 MHz dažnių diapazone naudojamas aukščiausias rodmuo.
Antra pastaba: šiuos pagrindinius nustatymus negalima taikyti visomis situacijomis. Elektromagne-
tinių bangų plitimui įtakos turi absorbcija ir atspindėjimas nuo konstrukcijų, objektų ir žmonių. 
A. Fiksuotų siųstuvų, tokių kaip radijo telefonų bazių stotys (korinio ryšio / belaidės) ir antžeminiai 

mobilieji radijo aparatai, savadarbiai radijo aparatai, AM ir FM radijo siųstuvai ir TV siųstuvai, 
laiko stiprumo neįmanoma numatyti tikslai. Siekiant įvertinti elektromagnetinę aplinką, kuriai 
turi įtakos RF siųstuvai, reikia atlikti elektromagnetinės aplinkos tyrimą. Jeigu išmatuoto lauko 
intensyvumas buvimo vietoje, kurioje naudojamas ME8202X prietaisas, viršija atitinkamą RF 
atitikties lygį, būtina stebėti, kad ME8202X veiktų tinkamai. Jeigu pastebima veiklos sutrikimų, 
gali prireikti papildomų veiksmų, pavyzdžiui, perorientuoti arba perkelti prietaisą.
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• IEC / EN 60601-1 Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic 
safety and essential performance

• IEC / EN 60601-1-2 Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic 
safety and essential performance – Collateral standart: Electromagnetic compatibility – 
Requirements and tests

• IEC/EN 60601-1-6 Medical Electrical Equipment – Part 1-6: General Requirements for Safety – 
Collateral Standard: Usability

• IEC 60601-11 Medical electrical equipment – Part 1-11: General requirements for basic 
safety and essential performance – Collateral standard: Requirements for medical electrical 
equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment

• EN ISO 10993-5 Biological evaluation of medical devices – Part 5: Tests for in vitro 
cytotoxicity

• EN ISO 10993-10 Biological evaluation of medical devices – Part 10: Tests for irritation and 
delayed-typed hypersensitivity

TAIKOMI STANDARTAI:
Šis prietaisas atitinka EB Direktyvą MDD (93/42/EEB). 
Prietaiso kūrimo ir naudojimo metu buvo taikomi šie standartai:
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Asia Connection Co., Ltd.
16F-1, No. 16 Jian Ba Road,
Chung Ho District, New Taipei City,
235603 Taiwan
www.asiaconnection.com.tw

Advena Ltd.
Tower Business Centre,
2 nd, Flr., Tower Street,
Swatar, BKR 4013 Malta

ELEKTROS IR 
ELEKTRONINIŲ 
PRIETAISŲ ATLIEKOS 
(WEEE)

PARTIJOS KODAS
ŽIŪRĖTI ETIKETĘ PRIETAISO
APATINĖJE DALYJE

ŽIŪRĖTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

Naudojamos BF dalys

Apsauga nuo kietųjų dalelių, kurių 
skersmuo viršija 12,5 mm ir apsauga 
nuo vertikaliai krentančių vandens 
lašų pasukus korpusą iki 15°.

Silikoninis 
antgalis
vaikams

Silikoninis 
antgalis 

suaugusiesiems

AC8202X-20210526-V5

MEDICAL DEVICE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA VALYMO NUORODOS

INFORMACIJA APIE VEIKIMĄ, LAIKYMO 
SĄLYGAS IR TRANSPORTAVIMĄ

Atskirti viršutinę dalį nuo 
apatinės, patraukus tiesiai 
į apačią. Netaikyti fizinės 
jėgos.

Įdėti dvi 1,5 AA tipo 
šarmines baterijas, 
atsižvelgus į polius, kaip 
parodyta piešinyje.

Patikrinti, kad silikoniniai 
žiedai būtų įstatyti tiksliai 
į griovelius. Uždaryti 
korpusą.

Išimti baterijas 
iš prietaiso, jei-
gu numatoma 
jo nenaudoti 
ilgą laiką.

Pasirinkti silikoninį antgalį pagal ligonio 
šnervės dydį. 

Įsitikinti, kad prietaisas prieš valymą yra 
tvirtai uždarytas.

Dalis kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu 
ir muilu. Nuplaukite apykaklę. Išdžiovinkite 
dalis prieš pakartotinai naudojant.

Surinkite visas dalis kaip parodyta.

* tinkamai sureguliuokite gleivinės taurės 
pozicionavimo angą.

Patikrinkite kad visos dalys būtų sujungtos teisingai ant prietaiso.

Nustatymo 
vieta

Nuimti silikoninį antgalį.

Panardinti kaklelį į švarų vandenį, kaip parodyta 
piešinyje. Nuspausti ir laikyti mygtuką 15 se-
kundžių, kad būtų nuvalytas vidinis siurbtukas.

Įsitikinti, kad prietaisas prieš valymą yra 
tvirtai uždarytas.

Nuimti silikoninį antgalį ir gleivių surinkimo 
talpyklą.

Vanduo įteka ir išteka iš vidinio 
siurbtuko, kaip parodyta piešinyje.

Pakeisti vandenį ir pakartoti trečią 
žingsnį, jeigu reikia.

Po valymo ištraukti prietaisą iš vandens. Toliau 
spausti mygtuką ir laikyti jį apie 30 sekundžių, 
kol vidinis siurbtukas išdžius.

Išdžiovinti kaklelį ir surinkti visas prietaiso 
dalis.

Paimti gleivių talpyklą tarp nykščio ir 
smiliaus.

Lengvai palenkti gleivių surinkimo 
talpyklą žemyn, kad nuimtumėte ją nuo 
kaklelio.

Nuimti silikoninius žiedus nuo kaklelio ir nuvalyti juos po kelių naudojimo kartų. 
Silikoninius žiedus nebūtina valyti po kiekvieno naudojimo karto.

Įsitikinti, kad silikoninis antgalis 
tvirtai pritvirtintas prie gleivių 
talpyklos.

Atsargiai įvesti silikoninį antgalį į ligonio šnervę. 
Nekišti per giliai.

Nuspausti mygtuką ir palaikyti 
kelias sekundes, kad būtų išsiurbtas 
sekretas. Nustoti spaudus mygtuką, 
kai siurbimas pabaigtas ir prietaisas 
pats išsijungs. 

Jeigu surinktų gleivių kiekis beveik viršija gleivių surinki-
mo talpyklos maksimalų saugos lygį, žiūrėti rekomenda-
cijas skyriuje „Valymo rekomendacijos“ prietaiso valymui. 
Nenaudoti prietaiso, jeigu sukauptų gleivių lygis beveik 
viršija tiekimo kanalą (žr. priešinį iš dešinės).

Jeigu sukauptų gleivių kiekis viršija gleivių surinkimo talpyklos saugos lygį 
prietaiso naudojimo metu, jeigu pastebima, kad gleivės teka nuo oro vožtuvo 

kaklelio galinėje dalyje, žiūrėti toliau esančias rekomendacijas:

Darbo aplinka Temperatūra: +5 ~ 40˚C
Drėgnumas: 15% ~ 93%
Oro slėgis: 700 ~ 1060 hPa

Laikymas ir saugojimas Temperatūra: -10 ~ 50˚C
Drėgnumas: ≤93%
Oro slėgis: 700 ~ 1060 hPa


